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Шановні колеги! Дорога
родина СНАУ!
2020 рік підходить до завершення. Тож саме час підбивати підсумки та будувати
плани на майбутнє.
Цей рік був надзвичайно складним для всіх. Пандемія коронавірусу зруйнувала багато амбітних планів, змусила шукати
нові шляхи, як в організації навчального процесу, так і в науковій діяльності.
Але разом з тим, нові умови життя та роботи підштовхнули
нас до розвитку у пошуку новітніх методів викладання, навчання, вдосконалення своєї роботи. І я переконаний, що навички, які ми сформували у 2020 році служитимуть нам і по завершенню карантину. Сподіваємось, найближчим часом світ зможе подолати пандемію, і всі ми повернемося до звичного життя – із зустрічами, заходами, активностями.
Хочу побажати кожному, щоб рік, який минає, залишив у пам’яті більше позитивних спогадів. Бажаю усім, перш за все, міцного здоров’я, родинного затишку та добробуту у кожну сім’ю!

З повагою,
ректор СНАУ,
академік НААН України,
Володимир Ладика
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Наші досягнення у 2020-му

2020-й рік виявився надзвичайно складним та яскравим водночас. Нові
умови роботи та навчання, нові складнощі та виклики змусили активізувати увесь інтелектуальний, креативний та технічний потенціал.
Проте це не завадило студентам та науковцям СНАУ показати добрі
результати у науковій, громадській та творчій роботі.
Наприкінці року хочемо зосередити увагу на ключових моментах, якими
запам’ятається рік, що ось-ось відійде в минуле.

Наука: 3,2 млн грн на розвиток наукових проєктів від МОН; реалізація проєкту
«Молоко А2»; 22 призових місця на конкурсах наукових робіт серед студентів.
Призове місце у конкурсі студентських аналітичних робіт "Scholarship в Україні"; 3 професори,
14 доцентів, 3 доктори наук, 6 кандидатів наук;
5 премій Кабінету Міністрів України; 3 премії Президента України для
молодих вчених; 102 статті в Skopus, афільовані із Сумським НАУ; 300+
учасників конкурсу наукових та навчальних видань, ініційованого СНАУ.
Визнання: 1 Міжнародна премія ім. Івана
Виговського (Польща); 1-е місце серед
аграрних вишів у міжнародному рейтингу
U-Multirank; 8 місце серед українських
вишів у світовому «зеленого рейтингу»;
Реалізація на базі СНАУ магістерської програми
«Агрокебети»; перемога у номінації «Економіка»
обласного конкурсу «STOP COVID-19»; 1 орден
«За заслуги» І ступеня для співробітника СНАУ; 2 іменні стипендії Верховної ради України, 6 академічних стипендій Президента України, 1 стипендія ім. Грушевського, 1 стипендія ім. Героїв Небесної Сотні для студентів
СНАУ; Перший в Україні Сертифікат оператора органічного вирощування
рослин; Перемога у конкурсі «Молодіжна еліта Сум»

Міжнародна співпраця: Меморандум
про співпрацю з Університетом сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини в Бухаресті (Румунія); Приєднання
до Великої хартії Університетів; Премія
Жовтої Річки (Китай); +3 нових проєкти в рамках
програми Erasmus+;

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!
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Громадські проєкти:«ПротиДІЙ торгівлі
людьми», «Стоп Булінг», «Майбутнє варто
планувати», «День доброти і толерантності», «Дорога не пробачає помилок»,
«Скажи СНІДу – ні!».

Промоція: близько 200 згадок у ЗМІ,
Перший онлайн-серіал «Аграрвард»;
зйомки підліткового онлайн-серіалу
«Перемены» (понад 500 тис. переглядів на YouTube); зйомки програми «Ле
Маршрутка» з Лесею Нікітюк (Новий канал);
Стабільне входження до ТОП-50 університетів за представленістю у Facebook та Instagram (рейтинг UniRank, TOP
Ukrainian University on Facebook/Instagram); + 1273 підписники у Face-

Навчання онлайн

Жорсткий карантин навесні спричинив колосальні труднощі з організацією освітнього
процесу. Адже необхідно було у терміновому порядку визначитися з платформами дистанційного навчання та забезпечити викладачів та студентів доступом до цих платформ, а ще ж треба було забезпечити систему документообігу, яка б вирішувала організаційні задачі та дозволяла б співробітникам
та студентам перебувати у безпеці. Варто
зазначити, що тоді на допомогу прийшла діюча в СНАУ платформа Moodle, яка дозволила студентам вчасно складати модулі та проходити тестування з різних предметів. А щоб не втрачати лекційних годин використовувались сервіси відеозв’язку такі, як Zoom, Google Meet, а також
освітня платформа Microsoft Teams. Спілкування студентів з викладачами проводилось у різноманітних месенджерах.
Так само у Zoom проходили робочі наради, Вчені ради, тощо. А отже
навчальний процес завершився вчасно.
Під час канікул університет мав змогу посилити технічні можливості,
щоб вже восени організовано почати навчання. І хоча більшість лекцій у
першому півріччі нового навчального року все ще проходили онлайн,
деякі пари, особливо практичні заняття вже були переведені в офлайнрежим.
Однак, сподіваємось, що скоро ситуація з коронавірусом у світі стабілізується і СНАУ повноцінно зможе зустрічати студентів у своїх стінах.
УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 6

Бізнес інвестує у СНАУ

Основною проблемою сучасної вищої освіти, як відмічають роботодавці, є неготовність випускників до роботи в реальних виробничих
умовах. Тож першим доводиться, приймаючи останніх на роботу,
чимало інвестувати у їх навчання та адаптацію. Допомогти розв’язати цю проблему може співпраця закладів вищої освіти з реальним
бізнесом. Саме такий курс продовжує тримати СНАУ, вже багато
років підтримуючи діалог з аграрним бізнесом та органами державної влади.
Завдяки такій співпраці у 2020 році вдалося суттєво покращити матеріально-технічну базу університету, створити кілька нових лабораторій із
сучасним обладнанням. Мова йде, у першу чергу, про Інноваційний модуль отримання та переробки молока, де завдяки компанії O’BEREG та
Ічнянському молокозаводу встановлено обладнання, яке повністю відображає виробничий процес.
Крім того, на початку 2020 року у СНАУ було відкрито інноваційний модуль Hog Slat з обладнанням цієї компанії на загальну суму близько 2 млн
грн. Тут студенти зможуть відстежувати процес вирощування та догляду
за свинями безконтактно.
Такий підхід, по-перше,
робить саме свинарство
більш принадним для
молодих
спеціалістів
(немає бруду та неприємних запахів), а по-друге,
робить його більш технологічним та безпечним,
адже людський контакт
зводиться до мінімуму.
Однак, найбільш глобальним в плані
бізнес-інвестицій для Сумського НАУ
залишається критий полігон Центру
точного землеробства. В унікальний
для України об’єкт на сьогодні було
вкладено понад 7 млн грн. Кошти
були залучені з різних джерел. Так,
4,3 млн грн вклав сам університет,
ще 2,5 млн виділено з обласного
бюджету. 450 тис. грн у будівництво
вклала компанія Horsch, а 250 тис. надали випускники СНАУ, які сьогодні
є керівниками успішних агрокомпаній. Техніку для роботи на полігоні
надали компанії-партнери «Юпітер-9», Elvorty, Horsch.
Завдяки такій синергії зусиль студенти, а також фахівці, які підвищують
кваліфікацію у СНАУ, мають можливість весь рік працювати та відточувати свої навички в умовах, максимально близьких до реальних. Тож дякуємо кожному підприємцю та кожній компанії, які не залишається осторонь
і докладає зусиль до покращення вітчизняної аграрної освіти.
УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Розвиток інфраструктури
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Із року в рік у Сумському НАУ намагаються докладати максимум зусиль, щоб зробити освітній простір максимально комфортним як для
студентів, так і для співробітників, а також зробити територію університету охайною та красивою. Так, у 2020 році в СНАУ було створено ряд інфраструктурних об’єктів та проведені ремонтні роботи,
завдяки яким тут стане ще більш затишно.
Гуртожитки
Перше, про що дбали, це тепло та комфорт
для наших студентів у гуртожитках. У цьому
році було проведено заходи з енергозбереження, зокрема встановлено нові вікна в гуртожитках №1 та №2 на загальну суму понад
1,4 млн грн. Здійснено ремонт секцій у гуртожитках №3 та №4. Крім того, було замовлено меблі для 25 секцій в гуртожитках на загальну суму у понад 2,8 млн грн.
Деякі меблі було виготовлено у меблевому
цеху СНАУ.
Навчальні корпуси
Оновили й навчальні приміщення. Проведено поточний ремонт покрівлі корпусів інженерно-технічного факультету та факультету
економіки і менеджменту. Загальна площа
робіт склала 7326 кв. м. На це було витрачено понад 3 млн. грн. Відремонтовано лекційну аудиторію № 309 на інженерно-технологічному факультеті та аудиторію №61 факультету ветеринарної медицини. Разом з тим проводилися дрібні поточні роботи в навчальних корпусах, лабораторіях, гуртожитках.
Територія
Не менш важливою частиною роботи в цьому напрямі стало створення
цілого ряду інфраструктурних об’єктів, які прикрашатимуть не лише територію університету, а й усього міста. До таких можна сміливо віднести
Сад пізнання, присвячений зміцненню дружби між СНАУ та Китайською
Народною республікою. Тут були висаджені рослини, що створять мальовничий ансамбль, а також встановлена унікальна для Сум китайська альтанка «Пагода». А ще одним затишним місцем для прогулянок та відпочинку стане невдовзі Студентський сквер, закладений з нагоди Міжнародного дня студента та висаджений працівниками університету та студентами.
Тож територія Сумського національного аграрного університету з кожним
роком удосконалюється, стає все більш затишною та функціональною. І
це все робиться для того, щоб кожен студент, викладач та співробітник
почував себе тут, як вдома і хотів повертатися сюди знову і знову.
УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 8

Науковий парк СНАУ – новий
рівень співпраці науки і бізнесу

Синергія науки і бізнесу сьогодні є ключовим аспектом впровадження інновацій в агропромисловий комплекс. Якісно новим
етапом на цьому шляху має стати створення Наукового Парку Сумського національного аграрного університету. Головною
метою цього об’єкту є розвиток інноваційного наукового потенціалу в Сумському НАУ, комерціалізація наукових розробок
вчених університету та посилення співпраці науки, бізнесу та
влади у Сумському регіоні.
Ініціатором створення Наукового парку виступив Сумський НАУ, а
ідею підтримали ПП «Агрофірма Слобожанщина» та ТОВ «АВ Фенікс». Наразі бюджет проєкту складає понад 1 млн грн.

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!
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Головними завданнями, покладеними на Науковий парк СНАУ стане
наукове забезпечення створення інноваційної, наукомісткої продукції,
конкурентоспроможної на зовнішньому та внутрішньому ринках її інформаційно-правовий та консалтинговий супровід, залучення студентів
та викладачів до реалізації наукових проєктів, сприяння та підтримка
розвитку малого інноваційного підприємництва на Сумщині, представництво інтересів засновників Парку в діалозі з органами державної та
місцевої влади, залучення інвестицій до розвитку наукових досліджень.
Створення такого об’єкту допоможе більш раціонально використовувати наявні матеріально-технічні ресурси для популяризації науки та реалізації проєктів, що дозволять впроваджувати сучасні технології в усі
сфери агропромислового комплексу України, покращувати якість сільськогосподарської продукції, сприяти збереженню здоров’я українців через забезпечення якісними продуктами харчування, підтримка сталого
розвитку громад і територій. Тож Науковий парк має стати своєрідним
інкубатором для інноваційних проєктів, покликаних змінювати світ. Реалізація цього проєкту стане справжнім проривом, адже створить дозволить не лише залучати національні та міжнародні інвестиції для наукової діяльності, а й комерціалізувати її результати, а отже отримати додаткові прибутки.
Сьогодні засновниками майбутнього Наукового парку розроблено Статут об’єкту та договір про його заснування. Тож вже найближчим часом
Сумський національний аграрний університет буде готовий зустрічати
усіх, хто вирішив присвятити своє життя науці заради сталого розвитку
суспільства.

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!
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Лабораторії СНАУ—запорука
наукового прориву!
Поруч із відкриттям нових наукових лабораторій, у Сумському НАУ
продовжували модернізовувати і вже діючі. Відтак, простір для роботи в них став комфортнішим, а обладнання більш точним, що дозволить не лише отримувати задоволення від роботи, а й створити
необхідні умови для розвитку науки на Сумщині та в Україні.

Інноваційний модуль віртуальної реальності та
робототехніки

Комп'ютерний клас дистанційного навчання 409м

лабораторія
інформаційних
систем та технологій, 406е

Навчально-наукова лабораторія інноваційних технологій
та якості кормів і продукції
тваринництва 49в

Лабораторія вірусології,
70

01, навчальна лабораторія
практичного права
УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!
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Молоко А2: від ідеї до впровадження
Сьогоднішній продовольчий стіл не можна уявити без звичайного
коров’ячого молока, яким залюбки ласують як дітлахи, так і дорослі. Однак не всі. Як стверджує офіційна статистика, цей продукт не
вживає майже третина дорослого населення і близько 20-ти відсотків дітлахів. Причина — алергія на молочний білок, а відповідно —
дискомфорт після вживання. Директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслаком, підтвердив
об’єктивність цих даних і додав, що й сам не належить до молочних
прихильників.

Втім молоко було, є і неодмінно буде незамінним продуктом для збалансованого харчування. Тож наукова розробка Сумського національного
аграрного університету, втілена завдяки співпраці з бізнесом, є актуальною для багатьох українців.

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 12

Кілька років тому на Сумщині в
потрібному місці зійшлися всі
«молочні зорі»: наукова думка
представників Сумського НАУ,
доповнена
напрацюваннями
Інституту сільського господарства Північного Сходу НААНУ, Київського інституту фізіології ім.
Богомольця, та зацікавленість у
реалізації задуму засновників
сумської приватної сироварні «O’BEREG». В результаті, у 2020 році на
полицях сумських супермаркетів з’явилося натуральне, смачне, а головне безпечне молоко А2
Варто відзначити, що таке молоко – не новина для світового ринку. Його
можна знайти на полицях крамниць країн Європи і світу, зокрема США,
Канаді, Австралії, Німеччині, Новій Зеландії та інших. Але проблема у
тому, що молоко А2 можна отримати не від будь-якої корови. Та все ж,
хто шукає, той неодмінно знаходить.
На допомогу науковцям прийшла
«Лебединська» порода корів, яка
у 50х роках ХХ століття була досить поширена на Сумщині, однак, через низку причин втратила
свою популярність серед сучасних
фермерів.
Науковий проєкт, присвячений
відновленню цієї породи вже кілька років реалізовується у СНАУ
та підтриманий Міністерством
освіти і науки України. Виявилося,
що саме ця порода на 75% має
необхідний генотип А2.
Крапку у харчовому починанні поставив колектив сумської приватної
сироварні «O’BEREG», який узявся на власних потужностях освоювати
випуск новинки, а реалізовувати через мережу супермаркетів «Кошик».
УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 13

У серпні в у СНАУ відбувся День дегустації молока А2, який став частиною
реалізації стратегічного напряму роботи СНАУ з популяризації здорового
способу життя та харчування співвітчизників. До вишу завітали городяни з
дітьми: кожному було цікаво посмакувати напоєм, що став харчовим брендом Сумщини в Україні.

Особливо активно поводилася малеча. Раніше не кожен хлопчик чи дівчинка міг випити склянку молока, побоюючись алергійних проявів. Але під
час дегустації сумніви швидко розвіялися, бо і молоко, і йогурти з нього
безпечні, а смак надзвичайно приємний.
Нині триває робота з популяризації надзвичайно корисного продукту та
інтеграції його у систему харчування в загальноосвітніх та санаторнолікувальних закладах.
Для довідки: Виробницт во молока А2 — новий перспективний напрям у
молочній галузі України. Таке молоко може споживати більшість населення і насамперед діти й особи похилого віку, адже продукт містить бетаказеїн типу А2 з низьким відсотком алергенів. Бета-казеїн має два варіанти — А1 і А2. Перший відрізняється від другого наявністю лише однієї амінокислоти, через що молоко перетравлюється по-різному. Молоко А2 стає
більш популярним завдяки поширенню відповідної інформації про його
корисні властивості.
УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 14

Студентське життя

Попри те, що практично весь навчальний період 2020 року пройшов
під гаслом суворих карантинних обмежень і більшість заходів, довелося скасувати чи перенести в онлайн, студентське життя у Сумському НАУ тривало і нам точно є чим пишатися.

Кубок КВК «Аграрвард»

Mediaschool in SNAU

Міс СНАУ 2020

Перемога ЗАСБТ SWAY на
міжнародному фестивалі
European Evolution

Студентка СНАУ перемогла
на конкурсі «Молодіжна еліта
УНІВЕРСИТЕТ,

Вечорниці у СНАУ

SWAY—володарГранпрі конкурсу «Танцююче покоління»

Колективи СНАУ—призери міжнародного фестивалю «Об’єднаємо
ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 15

Під крилом добра
Вистачало цього року часу і на добрі справи. Студенти та працівники
СНАУ намагалася протягом року допомагати нужденним та долучатися до різноманітних соціальних ініціатив.

Відвідування дитячої
онкогематології з гостинцями від СНАУ

Акція «Скажи СНІДу—ні!»

Допомога Сумському будинку маляти, підшефному
СНАУ

Всесвітній День прибирання. СНАУ на варті чисто-

Збір речей для людей похилого віку з Сумського геріатричного пансіонату

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

Збір подарунків для вихованців дитбунку в Хоружівці

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 16

Поповнення родини СНАУ
Попри карантин
та зсув графіків
ЗНО і вступних
іспитів, кількість
першокурсників у
СНАУ не зменшилась.
Обмеження та зміни, спричинені карантином викликали чимало сумнівів
та побоювань щодо
кількісних та якісних показників набору першокурсників. Впродовж весни та літа на удосконалення
профорієнтаційної кампанії та промоції СНАУ були кинуті усі сили,
постійно проводився пошук нових методів комунікації. І це дало
свій результат. Свій перший навчальний рік у СНАУ розпочали на
160 студентів більше, ніж минулого року.
І хоча новий нвчальний рік у Сумському національному аграрному
університеті розпочався не 1, а 14 вересня, традиції зустрічати першокурсників святковими заходами намагалися зберегти. Проте, із
дотриманням заходів безпеки. Організувавши День першокурсника
на свіжому повітрі, творчі колективи та студентські лідери факультетів радо вітали новоприбулих студентів з початком навчального
року. Студенти-першокурсники отримали настановчі та вітальні
слова від відділу з організації виховної роботи та представників
стуентського самоврядування , а також маленькі призи та сувеніри
на згадку про цей день.

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 17

Кожен студент – частина бренду університету!
Для того, щоб адаптація першокурсників Сумського національного аграрного університету пройшла якомога легше та щоб якомога менше питань
лишились без відповідей, команда СНАУ провела низку заходів, спрямованих на знайомство студентів першого курсу з університетом, в якому
вони навчаються. Протягом двох тижнів, з дотриманням карантинних
вимог для першокурсників провели серію лекцій.
Під час заходів їх познайомили з брендом СНАУ – місією, візією, символікою. Важливо було пояснити першокурсникам, що логотип СНАУ складається з пари листків Гінкго Білоба. Познайомили першокурсників також з
фірмовими кольорами та їх значеннями, шрифтами, зразками поліграфії
та фірмовою продукцією.
Не оминули увагою також історію Сумського національного університету,
яка налічує вже 43 роки і багато в чому обумовлює корпоративну культуру та філософію вишу.
Крім того, випускники СНАУ, а нині співробітники університету, поділилися з першокурсниками секретами, як отримати винагороду, в тому
числі і фінансову, за успішне навчання та участь у науковій роботі. Новачки дізналися, що за успіхи у навчанні та наукові розробки вони зможуть
отримати підвищену стипендію та різноманітні премії. А якщо душа прагне творчості, то у СНАУ для цього створені всі умови – творчі колективи
та гуртки, просторі та затишні аудиторії, запрошені майстри, різноманітні
проєкти та акції, де кожен студент або співробітник може проявити свій
потенціал.
Сподіваємось,
що
докладені зусилля
допоможуть першокрусниками влитися
у велику університетську родину, а ми
ще не раз почуємо
та будемо пишатися
їхніми досягненнями
та перемогами.

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 18

У СНАУ обирали кращих
За традицією у Сумському національному аграрному університеті щоосені обирають кращих викладачів та кращих студентів. Рейтинг викладачів складають студенти шляхом таємного голосування. А от кращих студентів у різних номінаціях обирає суворе, проте справедливе журі, до якого входять предста-

Мій найкращий викладач
Напередодні Дня працівників освіти студентський актив СНАУ
проводить онлайн-опитування "Мій найкращий викладач" з
метою визначити найкращих викладачів на думку студентства.
Того, хто відпускає на 10 хвилин раніше з пари, того, хто строго
та вимогливо перевіряє домашнє завдання, того, хто сучасно
викладає, того, хто вдало жартує, того, котрого вони будуть зустрічати з усмішкою через 5-10 років, того, кому вони безмежно
вдячні за свої знання. У 2020 році переможцями стали:

Білокопитов
Василь Іванович,
Біолого-технологічний
факультет

Савченко
Лідія Григорівна,
Будівельний факультет

УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

Думанчук
Михайло Юрійович,

Інженерно-технологічний
факультет

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 19

Мікуліна

Ємець

Інженерно-технологічний
факультет

Факультет агротехнологій
та природокористування

Пилипенко
Надія Миколаївна,

Михайло Миколайович,

Марина Олександрівна, Олександр Михайлович,

Факультет економіки і
менеджменту

Кузнєцова
Марина Юріївна,

Юридичний факультет

Геєнко

Факультет економіки і менеджменту

Роговенко
Олег Володимирович,
Юридичний факультет

Улько
Лариса Григорівна,

Факультет ветеринарної
медицини

Тищенко
Василь Іванович,

Факультет харчових технологій

Звісно студентський
рейтинг є дещо суб’єктивним. А праця
кожного викладача
важлива і цінна. Тож
висловлюємо
щиру
подяку та низький
уклін кожному викладачу Сумського НАУ!

Стр. 20

У СНАУ обирали кращих
Продовження (початок на стор. 8)

Кращий студент СНАУ
Щороку восени у Сумському національному аграрному університеті традиційно обирають і кращих студентів у різних номінаціях –
наука, спорт, волонтерство, танці, вокал, тощо. Не став виключенням і 2020 рік. Щоправда обмеження спричинені карантином змусили провести конкурс у дещо незвичний спосіб. Учасники готували презентації про свої досягнення, а суворе, проте професійне
журі обрало переможців кожній номінації.
Перемогу у комплексному заліку отримав студент 4 курсу юридичного факультету СНАУ Костянтин Попов, а найбільше нагород ви-

Попов Костянтин,
студент 4 курсу.
Голова профбюро юридичного факультету. Замісник
голови Сумського осередку
Ліги студентів Асоціації правників України. Вже з 1го курсу
Костя почав активну діяльність у Сумському НАУ. Проявив себе, як яскравий ве-

дучий .
Девіз по життю: "Працюй, і
ти отримаєш все!"
УНІВЕРСИТЕТ,

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 21

Загалом же результати конкурсу такі:
Ярмош Тетяна

ФХТ

«Кращий студент-науковець»

Козодав Марина

ЮР

«Кращий студент-спортсмен»

Великодна Христина

ВЕТ

«Кращий студент-волонтер»

Барабанова Любов

ХТ

«Кращий студент-танцюрист»

Денисенко Денис

ІТФ

«Кращий студент-вокаліст»

Семоненко Альона

ЕіМ

«Кращий студент-громадський
діяч»

Пізняк Олена

ЕіМ

«Кращий студент-підприємець»

Овєчкіна Богдана

ЕіМ

Ярох Аліна

ЕіМ

Ляшенко Денис

АГР

«Кращий студент-медійник»

Попов Костянтин

ЮР

«Кращий студент СНАУ (
комплексна характеристика)»

УНІВЕРСИТЕТ,

«Кращий студент-оригінальний
жанр»
«Кращий студент-оригінальний
жанр»

ЩО

ВИВЧАЄ

ЖИТТЯ!

Стр. 22

СНАУ на варті кліматичних змін
Зміна клімату у світі з кожним роком відчувається все більше. Різні
негативні ефекти кліматичних змін проявляються набагато швидше, ніж ми цього очікували. В Україні вже котру зиму поспіль майже
немає снігу, літа стають все більш посушливими, що негативно позначається на врожаях. Різкі перепади атмосферного тиску та температурних режимів у короткі проміжки часу, погано впливають на
здоров’я людей. А отже, кліматичні зміни зачіпають всі сфери людського життя.
У таких обставинах все більше організацій беруть курс на те, щоб якщо
не спинити ці зміни, то бодай сповільнити їх. І Сумський національний
аграрний університет – не виключення. Сприяння захисту екології та досягнення Глобальних цілей сталого розвитку стали для СНАУ стратегічними завданнями.
Днями Університет Індонезії оприлюднив результати цьогорічного світового «зеленого рейтингу», куди вперше увійшов і Сумський НАУ, посівши 8-сходинку серед українських університетів. GreenMetric World University Rankings був започаткований у 2010 році Університетом Індонезії.
Його мета – кількісна оцінка зусиль університетів у галузі досягнення
цілей сталого розвитку. Якщо на рік заснування рейтингу в ньому взяли
участь 95 університетів з 35 країн, то сьогодні до нього входять 912 університетів із понад 80 країн. Він оцінює оцінює діяльність університетів
за різними показниками, як то інфраструктура, енергетика та зміна клімату, поводження з відходами, вода, транспорт та екологічна освіта.
Важливим етапом у реалізації цих стратегічних завдань у СНАУ стала
участь у міжнародній програмі
Erasmus+ у напрямку Jean Monnet Chair з проєктом EUCLead
«Європейське кліматичне лідерство». Проєкт передбачає ряд
просвітницьких заходів та активностей спрямованих на поширення інформації про кліматичні
зміни та їхній вплив на життя
людей в Україні та світі.

Так, у вересні відбувся тематичний велопробіг Ride together to
fight climate change”, до в якому
взяли участь понад 50 людей.
Обговорення питань протидії
кліматичним змінам відбувається і на всеукраїнському рівні. Розпочато
роботу над створенням Національної стратегії протидії кліматичним зміУНІВЕРСИТЕТ,
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нам. І представники СНАУ також долучилися до цього процесу. Так, 12 листопада відбулася перша установча нарада
щодо створення Національної
стратегії. Учасники обговорили
найбільш актуальні для розробки стратегії питання як то
структура стратегії, її вплив на
розвиток громад в Україні та як
адаптувати сільське господарство в Україні до кліматичних
змін. До дискусії долучилися представники офісу ПР ООН в Україні, експертної групи Світового Банку, координатори проєктів ОБСЄ, науковці,
представники
громадського
сектору. Бачення Міністерства
захисту довкілля та природних
ресурсів України виклала заступниця міністра Ірина Ставчук. Сумський НАУ у цій зустрічі представляла координаторка проєкту Jean Monnet Chair
на рівні університету Олена
Мельник. А 17 листопада вона
представила бачення СНАУ в
контексті сталого розвитку громад і територій на онлайн-конференції «Зустріч культур в науці. Наука
формує майбутнє», яка листопада зібрала представників університетської спільноти з різних куточків світу.
Фінальним акордом 2020 року в рамках проєкту EUCLead «Європейське
кліматичне лідерство» став старт роботи Зимової академії «Екологічна
безпека ЄС та України в контексті глобальних кліматичних змін» на базі
Сумського НАУ. До заходу приєдналось 58 учасників серед яких представники Державної екологічної інспекції у Сумській області, студенти, молоді науковці та досвідчені професори і доценти з різних куточків України (Київ, Харків, Дніпро, Львів, Луцьк, Запоріжжя, Тернопіль, Суми, Мелітополь, Переяслав, Кам’янець-Подільський), працівники об’єктів природно-заповідного фонду (НПП «Деснянсько-Старогутський» та РЛП
«Сеймський»), правознавці, представники громадських організацій. У
ході роботи Академії вони зможуть більше дізнатися про політику Євросоюзу щодо кліматичних змін та можливості імплементації європейських
екологічних практик в Україні та створити власні проєкти, спрямовані на
популяризацію екологічної свідомості в українців..
Отже, можемо говорити, що сьогодні екологічна складова є частиною
стратегічного розвитку Сумського національного аграрного університету.
Цей напрям досить детально прописаний в основоположному документі
– Стратегії розвитку СНАУ на 2020-2025 роки. Тож, ймовірно, описані заходи та проєкти знайдуть своє продовження і вийдуть на новий рівень в
прийдешньому 2021 році.
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Свята в радість: як емоційно
підготуватись до Нового року?
Підготовка до новорічних
свят у фільмах та рекламі зазвичай
виглядає, як казка: щасливі господині
з посмішкою та легкістю гірської лані
пурхають по дому, наводячи лад та
готуючи святкову вечерю; діти чекають подарунків, чоловіки встановлюють ялинку та допомагають дружині
по господарству. Чи варто дивуватися, що люди, чиє життя відрізняється
від кіношного зовсім не відчувають
такої ейфорії, а необхідність вдавати
вселенське різдвяне свято (бо ж так
треба) може увігнати абсолютно нормальну людину в стан глибокої депресії та хандри!
Перше, що потрібно зробити,
якщо вище описана ситуація саме
про вас, - прийняти свій стан. Можна
навіть у голос сказати: «Я дозволяю
собі відчувати справжні емоції». Давайте на мить відкинемо блискучо-казкові фантазії і увімкнемо реалістичне мислення. Рік – це досить великий проміжок часу і цілком нормально, що за цей рік могло трапитися щось неприємне. Ну а 2020-й побив
усі рекорди з кількості факапів та порушення планів. Крім того, останні
місяці року завжди пов’язані з напругою в роботі чи навчанні: звіти, підсумки, контрольні, сесії жодним чином не додають святковості. А коли
всі справи завершені єдине, що хочеться заритися в ковдру і добряче
виспатися. Аж ні! Маєш вдавати радість та «шуршати» по дому, готуючись зустрічати Новий рік.
Багато людей так переймаються підготовкою, що втрачають новорічний настрій і впадають в глибоку хандру. Однак якщо продумати все
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заздалегідь, то паніки і розчарування можна уникнути, а залучення рідних
та близьких до підготовки святкування убереже від перевтоми.
Ми попросили психолога Сумського національного аграрного університету Людмилу Михайленко дати кілька порад щодо того, як емоційно
підготуватися до новорічних свят та зробити так, щоб вони принесли радість, а не розчарування.
Розплануйте все. Подумайте, як би ви хотіли зустріти Новий рік.
Річ у тім, що для когось найкраще свято у шумній компанії, а комусь комфортніше провести новорічну ніч у піжамці, переглядаючи улюблений
фільм. Дозвольте собі зробити те, що подобається саме вам. Решта почекає, адже після 31 грудня буде ще чимало свят і приводів зробити щось
інше.
Підготуйте подарунки. Подумайте про подарунки для близьких
та друзів. Думати про це можна і протягом усього року. Завчасно замовте
або купіть їх, щоб потім не нервувати через те, що доставка запізнюється,
або замовлення не справдило очікувань і треба зробити заміну.
Подбайте про себе. Присвятіть час відпочинку, процедурам з
догляду, здоров’ю. Дозвольте собі мейкап або зачіску, про які мріяли, але
не наважувались зробити. Гарне почуття та відчуття краси сповнить вас
приємними переживаннями.
Вільний час. Послухайт е улюблену музику, перегляньт е всот е
улюблений фільм чи присвятіть час читанню. Це можуть бути не лише тематичний новорічний контент, а просто те, від чого ви відчуваєте задоволення.
Нові звички. Зробіть собі незвичний подарунок. Подаруйте собі
нові звички. Напишіть список того, що хочете навчитись робити. Тільки не
плануйте забагато, щоб ви реально могли присвятити кожній бодай місяць. Адже правило «21 день» ще ніхто не відміняв. Для того, щоб якась
справа стала звичкою, треба робити її щодня протягом цього часу.
Пам’ятайте, що свято на те й свято, щоб приносити задоволення, радість і святковий настрій, а не навпаки. Якщо ви святкуєте не самі, то і готувати святковий стіл повинні разом. Адже дух Різдва і нового року не у кількості страв на столі чи вартості подарунків. Він у часі проведеному разом,
в атмосфері добра та любові. Мрійте, загадуйте бажання, даруйте обійми
та посмішки. Бажаємо вам гарних свят, чудового настрою, здійснення
мрій, солодких мандаринок, щастя та затишку!
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Як зустрінеш новий рік...
Завершення 2020-го року
та приходу нового, 2021-го,
здається, людство чекає,
як ніколи до цього. І варто
визнати, що це цілком виправдано! Однак, щоб новорічні свята пройшли приємно та затишно, варто подумати про підготовку
заздалегідь.
І перше, про що, зазвичай,
починають думати – подарунки. Це мають бути не обов’язково дуже коштовні речі.
Набагато більш приємно отримати подарунок від близької людини, яка
знає про ваші найдрібніші мрії.
Пропонуємо вашій увазі орієнтовний список подарунків, які можуть надихнути вас на створення милих подарунків для ваших рідних та близьких:
 Оригінальна обкладинка на паспорт;
 Клатч або портмоне;
 Набір косметики/набір щіточок для макіяжу;
 Светр або шкарпетки з оленями чи Сантою;
 Чохол для смартфона;
 Теплий шарф або шапка;
 Кімнатна рослина;
 Настільна гра (шахи, нарди, монополія, джуманджі);
 Скретч-карта для любителів подорожувати;
 Навушники;
 Рюкзак;
 Банний халат або піжама;
 Браслет/сережки;
 Годинник;
 Винний набір/набір для рукоділля;
 Набір прянощів або солодощів, зроблених власноруч;
 Набір чаїв і заварник;
 Серія книг улюбленого автора;
 Парфуми, тощо.
Пам’ятайте, що справжня цінність подарунку прихована не в його вартості, а у турботі та любові, які ви в нього вкладаєте. Адже жоден подарунок не може замінити часу проведеного разом та приємних спогадів,
пов’язаних з цим часом.
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А якщо локдаун?
Новий рік наближається стрімко, і все частіше в інформаційному просторі з’являються повідомлення, що після свят цілком можливе посилення карантинних заходів. А отже може статися так, що ми знову
будемо замкнені по домівках.
Втім, є багато чудових справ, які можеть перетворити ізоляцію на приємне
продовження новорічних свят. Ми підготували для вас список цікавих занять на карантині. Тож ловіть-ка список must do на карантині під час новорічних канікул
 Створіть генеалогічне древо.
 Розведіть на підвіконні
город.
 Напишіть листа.
 Зізнайтеся в любові.
 Складіть список подяк.
 Наведіть порядок у ноутбуці.
 Проживіть «день навпаки».
 Освойте мистецтво орігамі.
 Влаштуйте турнір з шахів
або шашок.
 Займіться нарешті спортом.
 Приділіть увагу своєму
обличчю.
 Намалюйте картину.
 Вивчіть новий танець.
 Перегляньте старі фото і
зробіть нові.
 Продумайте домашню
фотосесію.
 Складіть карту бажань.
 Сплануйте майбутні подорожі.
 Подорожуйте онлайн.
 Навчіться сервірувати стіл.
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